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Anexa 20. 
 
 

Strategia 

sectorială  de cheltuieli în domeniul agriculturii si  gospodăriei silvice, 2013 – 2015 

1. Analiza sectorului şi tendinţe principale 

1.1 Prezentarea generală a sectorului 
 
Misiunea de bază a sectorului este de a asigura o creştere durabilă a sectorului agroindustrial, precum și ameliorarea 
continuă a calităţii vieţii în mediul rural, prin sporirea competitivităţii şi productivităţii sectorului. Programele sectorului 
sunt implementate  de către instituțiile subordonate Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Agenția ”Apele 
Moldovei” din subordinea Ministerului Mediului, Agenția ”Moldsilva” și Fondul Provocările Mileniului. 

1.2 Finanțarea și performanța sectorului 
 
Finanțarea programelor din domeniul agriculturii, gospodăriei silvice și gospodăriei apelor a înregistrat o creștere 
substanțială în anii 2002-2007, urmată de o scurtă stagnare în 2008 și o scădere a finanțării în perioada 2009-2010. Se 
observă un nivel înalt (-0,94) de corelație între dinamica finanțării sectorului și ponderea sectorului în PIB. Astfel, odată cu 
creșterea finanțării sectorului se atestă o majorarea a volumului producției agricole.  
Finanțarea din partea bugetelor locale s-a redus semnificativ în ultimii ani, majoritatea cheltuielilor fiind suportate de 
bugetul de stat, inclusiv prin proiecte investiționale finanțate de donatori. La situaţia anului 2011 în Republica Moldova 
activau 18 proiecte investiţionale în sectorul agroindustrial, finanţate de către Banca Mondială, Fondul Internaţional pentru 
Dezvoltarea Agricolă (IFAD), FAO, Guvernele Japoniei, Suediei, României, GIZ, USAID și PNUD. Maximul finanțării 
programelor din domeniu a fost atins în anul 2008.  
 
Figura 1. Finanțarea sectorului (stânga) și comparația finanțării cu ponderea sectorului în PIB (dreapta) 

 
Alocaţiile sectorului sunt îndreptate în special pentru subvenţionarea producătorilor agricolii, implementarea unor 
programe de menţinere a fondului genetic, precum şi activitatea instituţiilor publice ce activează în domeniu. Din lipsa 
acoperirii financiare nu au fost începute acţiuni noi, fiind identificate mijloace bugetare doar pentru implementarea 
acțiunilor strategice şi prioritare din acest sector precum: 
 

• Dezvoltarea unei reţele durabile, consolidate şi fortificate de extensiune rurală, capabilă să asigure populaţia rurală 
cu servicii calificate şi complexe prin crearea unei ONG care va gestiona acest domeniu; 

• Majorarea salariilor; 
• Dezvoltarea agriculturii competitive. 
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În cadrul sectorului agriculturii, gospodăriei silvice şi gospodăriei apelor cea mai mare parte a finanțării revine programului 
I "Dezvoltarea agriculturii" cu cca. 691 mil lei sau 77 la sută din finanțarea sectorului în anul 2012. Acest program conține 
patru subprograme: 01. "Elaborare a politicii şi management în domeniul agriculturii", 02 "Dezvoltarea durabilă a 
sectoarelor de fitotehnie și, horticultură”, 03. "Reproducere, creştere şi sănătate a animalelor" și 04 ”Dezvoltarea durabilă a 
viticulturii”. Ponderea acestor subprograme în cadrul programului I "Dezvoltarea agriculturii" este de 2,9%, 52,0%, 5,7% și 
4,7% respectiv din total finanțare în anul 2012. Al doilea program după volumul de finanțare este IV ”Gospodăria apelor” 
cu 176,6 mil. lei sau 17,7% din total finanțarea sectorului în 2012. Celelalte programe se finanțează după cum urmează: 
Programul II "Securitatea alimentară" – 156,5 mil lei (15,7%) și Programul III "Dezvoltarea sectorului forestier național” 
12,1 mil. lei sau 1,2% din total finanțarea sectorului în anul 2012.  

 
 
 
 

Subvențiile agricole reprezintă cel mai 
important instrument de impact asupra 
sectorului. Cu toate că subsidiile reprezintă 
mai puțin de 3% din cheltuielile bugetare, 
repartizarea corectă și echitabilă a acestora 
este o problemă importantă din punct de 
vedere economic și social. Agenţia de 
Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură, 
creată în cadrul Ministerului Agriculturii și 
Industriei Alimentare gestionează procesul 
de alocare a subsidiilor în baza 
informațiilor despre activitățile agricole 
ale beneficiarilor potențiali ai subsidiilor 
pentru a asigura o susținere echitabilă a 
acestora. 
Importanţa sectorului agricol în Republica 
Moldova este destul de mare în pofida 
faptului ca acest sector a contribuit doar cu 
circa 12% din PIB în anul 2010. În 
agricultură sunt angajaţi circa o treime din 
populaţia aptă de muncă. 

 
Conform datelor preliminare prezentate de Biroul Naţional de Statistică, producţia globală agricolă în gospodăriile de 
toate categoriile în anul 2011, a marcat o creştere cu 4,6 la sută faţă de anul 2010. Majorarea producţiei globale agricole în 
anul 2011 fiind determinată în general de creşterea producţiei vegetale cu 6,7 la sută, producţia animală înregistrând o 
creştere moderată cu 0,4 la sută. 
 
Figura 3. Producția agricolă și ponderea produselor agricole în total exporturi 

  
Nota: Datele urmează a fi actualizate  
 
Volumul producţiei industriei alimentare, băuturilor şi tutunului, conform estimărilor MAIA, s-a majorat, în anul 2011, 
până la 12,4 mlrd. lei, sau cu 4,6 la sută mai mult, faţă de anul 2010. 

Figura 2. Structura finanțării agriculturii, gospodăriei silvice şi gospodăriei apelor pe programe, 
2011-2015, mil. Lei. 
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Producţia agricolă este destul de volatilă, fapt ce se datorează vulnerabilităţii sporite a sectorului față de riscurile naturale și 
de piață. Pe parcursul ultimilor ani volumul producţiei agricole în preţuri curente înregistrează o anumită creştere; fiind însă 
evaluată în preţuri comparabile, producţia agricolă preponderent stagnează începând cu anul 2004.  
Agricultura oferă locuri de muncă și surse de venituri pentru mai multe gospodării și afaceri. Ponderea sectorului în total 
populație ocupată este în continuă scădere de la circa 50 la sută în anii 1999-2002 la circa 27% în anul 2011 (BNS, 2012). 
Producția agroalimentară a constituit circa 40% din total exporturi în anul 2011. Volumul exporturilor agroalimentare este 
în creștere de la cca 500 mil. USD în anul 2006 la circa 900 mil. USD în anul 2011. Totodată ponderea produselor 
agroalimentare în total exporturi a scăzut continuu până în anul 2008, după care s-a înregistrat o uşoară creştere în anul 
2009 urmată de o stagnare în anul 2010 și o nouă scădere în 2011. 
Ponderea producției agroalimentare în total importuri a constituit circa 16% în 2009 cu o scădere până la circa 13 % în anul 
2011. Volumul importurilor agroalimentare și-a restabilit dinamica creșterii după scăderea din anul 2009 și a ajuns în anul 
2011 la circa 700 mil. USD. În anii 2009-2011 Republica Moldova și-a reconfirmat statutul de țară exportatoare net de 
producție agroalimentară după criza din 2008 când țara noastră a devenit importator net de produse agroalimentare.  
Figura 4. Exporturile și importurile de produse agroalimentare și ponderea lor în total exporturi și importuri, 
2005-2011, mil. Lei, %  

  

1.3 Provocările și problemele principale 
Agricultura în Republica Moldova este o activitate volatilă și foarte vulnerabilă la riscuri, fiind susceptibilă la astfel de 
factori naturali precum înghețurile, inundațiile, secetele, eroziunile și căderile de grindină. Reducerea dependenței de astfel 
de fenomene este o provocare majoră a sectorului pe termen mediu și lung. Alte provocări, inclusiv pe termen mediu, sunt: 

 Evidența eficientă a culturilor agricole și populației de animale. 
 Susținerea eficientă și bine canalizată a producătorilor agricoli prin sistemul de alocare a subsidiilor bazat pe 

informații complete despre culturi și populația animalilor. 
 Asigurarea securității și inofensivității alimentare.  
 Promovarea producției ecologice. 
 Extinderea agriculturii irigate ca măsura de control a riscurilor în agricultură.  
 Revitalizarea sectorului viti-vinicol 
 Siguranţa produselor alimentare 
 Crearea infrastructurii de vânzări 
 Reformarea ştiinţei şi învățământului agricol, consolidarea sistemului de consultanţă 
 Dezvoltarea agriculturii conservative 
 Valorificarea potenţialului biomasei 
 Restabilirea sectorului zootehnic 
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Soluționarea acestor provocări vor asigura trecerea la o agricultura modernă, concomitent făcând posibilă și stoparea 
trendului de descreștere a ponderii exporturilor producției agricole. Printre alte probleme critice ale sectorului ce trebuie să 
fie abordate pe termen mediu pot fi menționate: 

 Lipsa alocaţiilor bugetare, în special pentru renovarea bazei tehnico–materiale precum şi lipsa investiţiilor capitale 
pentru renovarea patrimoniului 

 Acoperirea financiară insuficientă a Fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli 
 Lipsa infrastructurii de vânzări atât la nivel naţional cât şi local 
 Dezvoltarea nesemnificativă a segmentelor lanţului valoric a produselor agricole cu valoare adăugată înaltă 
 Asigurarea insuficientă a siguranţei produselor agroalimentare 
 Insuficienţa măsurilor de sporire a securităţii alimentare 
 Insuficienţa specialiştilor în domeniu 
 Starea avariată a barajelor lacurilor de acumulare 
 Lipsa unei platforme moderne de comerţ creează dificultăţi în vânzarea produselor agroindustriale. 
 Fragmentarea excesivă a terenurilor agricole contribuie la scăderea randamentului producţiei prin nerespectarea 

tehnologiilor de cultivare şi degradarea solului; 
 Lacunele structurale din cadrul industriei vitivinicole nu permit identificarea unor soluţii pe termen mediu şi lung 

de îmbunătăţire a calităţii producţiei vitivinicole; 
 Lipsă unei abordări integrate şi comprehensive cu privire la utilizarea eficientă a potenţialului deşeurilor agricole; 
 Siguranţa insuficientă a producţiei agroindustriale autohtone; 
 Dezvoltarea insuficientă a segmentelor lanţului valoric a produselor agricole cu valoare adăugată înaltă; 
 Gradul insuficient de dezvoltare a pieţei de asigurări agricole; 
 Protecţia insuficientă a terenurilor agricole de influenţa riscurilor naturale. 

1.4 Prioritățile pe termen mediu  
 Modernizarea sectorului agricol şi diminuarea dependenţei acestuia de factorii climaterici adverşi 
 Armonizarea reglementărilor în domeniul alimentar cu cele ale UE în asigurarea inofensivităţii alimentare 
 Eficientizarea sistemului de subvenţionare a agriculturii şi promovarea programelor multianuale 
 Repunerea activelor din sectorul agricol în circuitul economic şi asigurarea accesului investitorilor la aceste active 
 Creşterea calităţii capitalului uman în agricultură prin stimularea instituţiilor de extensiune agricolă 
 Stoparea degradării resurselor funciare prin modernizarea şi extinderea sistemului de îmbunătăţiri funciare.  

2. Descrierea Structurii Instituționale 
În cadrul sectorului agricol activează 9 autorităţi publice la nivel central şi direcţiile agricole din subordinea Consiliilor 
raionale, și revista “Agricultura Moldovei”. MAIA supraveghează activitatea a 51 întreprinderi de stat, din care 10 se află 
în procedură de insolvabilitate sau de lichidare, şi a 22 societăți pe acțiuni din domeniul agricol.  
Structura Agenţiei "Moldsilva" include 25 de subdiviziuni, inclusiv 16 întreprinderi pentru silvicultură, 4 întreprinderi 
silvo-cinegetice, 4 rezervaţii naturale de stat și Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice. În cadrul acestor unităţi sunt 
angajaţi 6616 salariaţi, din care personalul tehnic şi ingineresc constituie 990 salariaţi. 
Agenția ”Apele Moldovei” exercită atribuţiile de fondator în 20 de instituții și administrează pachetul de acţiuni ale statului 
în 2 societăți pe acțiuni  

2.1 Structura instituțională curentă  

AGRICULTURA, GOSPODĂRIA SILVICĂ ȘI GOSPODĂRIA APELOR  

Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare 

MAIA reprezintă actorul cheie 
din cadrul sectorului, și este 
responsabil de elaborarea și 

implementarea politicilor în astfel 
de domenii precum agricultura 
produselor vegetale, animale, 

viticultura, securitatea alimentară 
etc. 

Agenția de Stat 
Moldsilva 

Moldsilva este 
AAPC 

independentă de 
MAIA, și este 
responsabilă de 

elaborarea li 
implementarea 
politicilor în 

domeniul 
forestier. 

Ministerul 
Mediului* 

MM este AAPC 
responsabil de 

managementul și 
prezervarea 

resurselor naturale, 
inclusiv a resurselor 

de apă utilizate 
pentru irigație. 

Unitățile 
Administrativ – 

Teritoriale* 

Fondul Provocările 
Mileniului 

Instituții publice cu funcții de 
control și supraveghere: 
 Agenţia Sanitar - Veterinară 

Instituții publice 
(funcții de 
control și 

Instituții publice 
(funcții de control 
și supraveghere): 

Instituții 
publice (funcții 
de control și 

Instituții publice 
(funcții de  
supraveghere): 
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şi pentru Siguranţa 
Produselor de Origine 
Animală 

 Inspectoratul General de 
Supraveghere Fitosanitară şi 
Control Semincer 

 Inspectoratul de Stat pentru 
Supravegherea Producţiei 
Alcoolice 

 Inspectoratul de Stat pentru 
Supravegherea Tehnică 
„Intehagro”, Chişinău 

 Comisia de Stat pentru 
Testarea Soiurilor de Plante 

 Centrul de Control 
Radiologic 

supraveghere): 
 

 Apele Moldovei 
AM este 

instituția publică 
responsabilă de 
elaborarea și 
implementarea 
politicii în 
domeniul irigației, 
gestionării integrate 
a resurselor de apă 
și protecției contra 
inundațiilor 

supraveghere): 
 Direcțiile 

agricole din 
teritoriu 

 Instituția 
Publică 
”Fondul 
Provocările 
Mileniului” 

Coordonarea 
proceselor de 
implementare a 
programelor finanțate 
de Corporația 
Provocările 
Mileniului 

Instituții cu funcții de 
reglementare: 
 Agenţia de Intervenţie şi 

Plăţi pentru Agricultură 
 Centrul Republican de 

Diagnostic Veterinar  
 Serviciul Special pentru 

Influenţe Active asupra 
Proceselor 
Hidrometeorologice 

    

Instituții ce prestează 
servicii: 

 Revista “Agricultura 
Moldovei” 

Instituții ce 
prestează 
servicii: 
 14 

întreprinderi 
pentru 
silvicultură 

 4 întreprinderi 
silvo-
cinegetice 

 Rezervaţia 
naturală 
„CODRII” 

 Rezervaţia 
naturală 
„PĂDUREA 
DOMNEASC
Ă” 

 Rezervaţia 
naturală 
„PLAIUL 
FAGULUI” 

 Rezervaţia 
naturală 
„PRUTUL DE 
JOS” 

 Institutul de 
Cercetări şi 
Amenajări 
Silvice, 
Chişinău 

Instituții ce 
prestează servicii: 
 12 Stațiuni 
Tehnologice de 
Irigare 
 Institutul de 
Proiectări de Stat 
„Iprocom", Mun. 
Chişinău 
 Î.S. „Institutul de 
Proiectare a 
Sistemelor de 
Gospodărire a 
Apelor 
„Acvaproiect", Mun. 
Chişinău 
 Î.S. „Direcţia 
bazinieră de 
gospodărire a 
apelor", Mun. 
Chişinău 
 Întreprinderea 
Interraională de Stat 
„Acva-Nord", or. 
Soroca 
 Î.S. „Sectorul de 
reparaţie a fântânilor 
arteziene din 
Chişinău", Mun. 
Chişinău, or. Cricova 
 Întreprinderea de 
Stat „Centrul de 
instruire şi 
producţie", Mun. 
Chişinău 
 Direcţia 

Instituții ce 
prestează 
servicii: 
 Depozite 

pentru 
pesticide și 
erbicide 
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interraională de 
exploatare a 
apeductului Soroca-
Bălţi, or. Soroca" 
 Î.S. „Direcţia 
pentru canale din 
Ciumai", s. Ciumai, 
r-nul Taraclia 

Alte instituții supravegheate 
(ÎS, SA): 
 51 Întreprinderi de Stat 
 22 Societăți pe Acțiuni 

Alte instituții 
supravegheate 
(ÎS, SA): 
 

Alte instituții 
supravegheate (ÎS, 
SA): 
 2 Societăți 
pe Acțiuni 

Alte instituții 
supravegheate 
(ÎS, SA): 
 

 

*doar instituții subordonate finanțate în cadrul Planului dat sunt incluse 

2.2 Schimbările instituționale recente și cele planificate 
Sectorul este subiect al unei reforme și reorganizări instituționale importante, care țintesc la reconcilierea între a) 
necesității de a reduce cheltuielile în cadrul bugetului de austeritate și b) priorităților declarate de eficientizarea și 
direcționarea mai bună a susținerii pentru producătorii agricoli. Pe termen mediu în domeniul agriculturii, gospodăriei 
silvice şi gospodăriei apelor se preconizează următoarele schimbări instituționale:  
 

1. Reorganizarea Agenţiei Sanitar - Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală, Inspectoratului 
General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer şi Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea 
Producţiei Alcoolice în cadrul unei structuri noi pentru siguranţa alimentelor - Agenţia Naţională pentru 
Siguranţa Alimentelor, care va fi creată până la finele anului 2012. 

2. Către anul 2015 va fi finalizată constituirea unităţilor de frontieră, cu renovarea şi modernizarea lor 
corespunzătoare, care vor efectua controalele veterinare şi fitosanitare, pentru a asigura un control eficient în baza 
principiilor acceptate în UE. 

3. Crearea Oficiului Naţional al Viei şi Vinului, ce va permite transferarea mai multor competenţe producătorilor de 
vinuri din partea statului. 

4. Continuarea implementării în următorii trei ani a proiectului de creare a pieței agricole angro în Chișinău și a 
centrelor regionale de comerț cu produse agricole. 



 

 - 1 -  

3. Analiza programelor de cheltuieli în domeniul agriculturii, gospodăriei silvice şi gospodăriei apelor, 2013 – 2015 
 

Probleme-cheie/politici 
 

Acţiuni prioritare de politică 
Costurile acţiunilor pe ani (mii lei )  

Indicatorii de monitorizare 2013 2014 2015 
 
Programul I "DEZVOLTAREA AGRICULTURII" cuprinde 4 subprograme: 01 „Elaborare a politicii şi management în domeniul agriculturii”, 
02. ”Dezvoltare durabilă a sectoarelor de fitotehnie şi horticultură”, 03 ”Reproducere, creştere şi sănătate a animalelor”, și 04. ”Dezvoltare durabilă a viticulturii” 
Subprogramul 1.1. "Elaborare a politicii şi management în domeniul agriculturii" include activitățile instituţiilor şi serviciilor responsabile de elaborarea politicilor din domeniu şi 
monitorizarea implementării lor (Aparatul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Agenţiei „Moldsilva” şi direcţiile agricole din subordinea consiliilor raionale). 
Scopul principal al acestui program constă în elaborarea politicilor şi administrarea eficientă a resurselor umane, financiare şi materiale pentru realizarea obiectivelor care stau în faţa acestui 
sector. 
A. Probleme cheie 
 Capacităţi insuficiente de 

formulare/planificare/bugetare a politicilor 
strategice în domeniul agrar; 

 Nivel insuficient de armonizare a cadrului legal și 
normativ al RM cu cel al UE.  

 
B. Obiective de politică pe termen mediu 
 Consolidarea capacităţilor de elaborare a 

politicilor strategice prin instruirea a 50% 
personal de nivel central şi local până în 2015;  

 Armonizare anuala a 20 acte normative și 
legislative ale RM cu cele din UE în perioada 
2013- 2015.  

 A. Acţiuni curente  
 Instruiri în elaborarea politicilor, monitorizarea 

implementării lor şi evaluarea impactului; 
 Aplicarea funcţiilor regulatorii în scopul 

asigurării suficienţei alimentare a ţării;  
 Coordonarea programelor agricole şi respectarea 

legislaţiei în domeniu; 
 Ajustarea în cadrul Centrului de armonizare a 

legislației din subordinea MAIA a cca 20 acte 
normative și legislative anual (pct. 150 al Planului 
de acţiuni al Guvernului pentru anii 2012-2015”). 

B. Acţiuni ce duc la o utilizare mai eficace şi 
eficientă a resurselor  
 
 Fortificarea rolului Ministerului în cauză în 

calitatea acestuia de autoritate publică centrală 
responsabilă de elaborarea politicilor în domeniu, 
monitorizarea  implementării lor şi evaluării 
impactului. 

C. Acţiuni noi identificate pentru anii 2013-
2015 
 Implementarea normelor salariale noi, prevăzute 

de legislaţie pentru angajaţii din sector. 

 
38074,9 

 
38123,9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

334,6 

 
38861,2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2340,2 

 
 Cota funcţionarilor publici de 

nivel central și local care au 
beneficiat de instruire;  

 20 acte normative și legislative 
ale RM armonizate anual cu cele 
din UE în perioada 2013- 2015; 

 Nivelul anual de aprobare a 
reglementărilor tehnice faţă de 
cele elaborate; 

 Nivelul anual de aprobare  a 
normelor sanitar - veterinare faţă 
de cele elaborate. 

Total pe subprogram  38074,9 38458,5 41201,4  

Subprogramul 1.2. "Dezvoltare a durabilă a sectoarelor fitotehnie și horticultură" Acest subprogram include activitățile Comisiei de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante, Serviciul 
Special pentru Influenţă Activă asupra Proceselor Hidrometeorologice, Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură şi MAIA, care facilitează dezvoltarea horticulturii şi fitotehniei.  
Subprogramul dat reprezintă cel mai vast program, scopul căruia este implementarea unor tehnologii moderne de cultivare a plantelor agricole anuale şi perene, diversificarea varietăţilor de 
plante cu productivitate înaltă şi rezistenţă sporită la factorii de mediu şi agenţii fitopatogeni, precum şi sporirea calităţii produselor agricole, în particular, a materialului semincer şi săditor, 
dezvoltarea segmentelor lanţului valoric a produselor agricole cu valoare înaltă. Acest subprogram este constituit din 3 domenii: testarea soiurilor de plante, protejarea terenurilor agricole de 
căderi de grindină și producţia vegetală. 
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Probleme-cheie/politici 

 
Acţiuni prioritare de politică 

Costurile acţiunilor pe ani (mii lei )  
Indicatorii de monitorizare 2013 2014 2015 

În domeniul testării soiurilor de plante 
A. Probleme cheie 
 Număr insuficient de soiuri noi cu potențial 

productiv înalt, introdus în circuitul agrico;.  
 Baza tehnico materială depășită a Comisiei de 

Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante. 
B. Obiective de politică pe termen mediu 
 Majorarea numărului de soiurilor noi cu potențial 

productiv înalt, înscrise în Registrul Soiurilor de 
Plante cu circa 220 anual; 

 Renovarea bazei tehnico materiale a Comisiei de 
Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante, prin a 
procurarea a trei combine speciale SAMPO și a 
două semănători experimentale către 2015. 

A. Acţiuni curente  
 Testarea soiurilor noi la Valoarea Agronomică și 

Tehnologică (VAT), Distinctivitate-Uniformitate-
Stabilitate (DUS), conform cerințelor Uniuni 
Internaționale pentru protecția soiurilor de plante 
(UPOV) cu înregistrarea ulterioară a soiurilor 
performante în Registrul Soiurilor de Plante;  

 Procurarea utilajului și tehnicii agricole de uz 
special și general. 

B. Acţiuni ce duc la o utilizare mai eficace şi 
eficientă a resurselor  
 Sporirea volumelor de producere a materialului 

săditor pomicol şi nucifer de calitate înaltă şi 
asigurarea necesităţilor producătorilor agricoli 
pentru extinderea plantaţiilor pomicole, inclusiv 
nucifere”. 

C. Acţiuni noi identificate pentru anii 2013-2015 
 Implementarea normelor salariale noi, prevăzute 

de legislaţie pentru angajaţii din sector. 
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 Testarea a 800-1200 soiuri noi de 
plante anual; 

 Înregistrarea soiurilor 
performante în Registru Soiurilor 
de Plante - 220 unități anual; 

 Brevetarea la AGEPI a 11 soiuri 
noi de plante anual; 

 Procurarea a trei combine 
speciale SAMPO către 2015; 

 Procurarea a două semănători 
experimentale către 2015.  

 

În domeniul protejării terenurilor agricole de 
căderi de grindină 
 

A. Probleme cheie 
 Necesitatea asigurării protecţiei terenurilor 

agricole contra căderilor de grindină pe un 
teritoriu cît mai vast.  

B. Obiective de politică pe termen mediu 
 Menţinerea suprafeţei protejate de căderi de 

grindină la nivel de 1400,0 mii ha până în anul 
2015. 

A. Acţiuni curente 
 Menţinerea suprafeţei protejate de căderi de 

grindină la nivel de 1400,0 mii ha.  
 Menținerea a 108 puncte de influenţe rachetare. 

B. Acţiuni ce duc la o utilizare mai eficace şi 
eficientă a resurselor  

C. Acţiuni noi identificate pentru anii 2013-2015 
 Implementarea normelor salariale noi, prevăzute 

de legislaţie pentru angajaţii din sector. 
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 Suprafaţa protejată va fi păstrată 

la nivelul de 1400,0 mii ha în anii 
2013-2015.  

 108 puncte de influenţe rachetare 
vor fi menţinute în anii 2013-
2015. 

 

În domeniul producţiei vegetale 
A. Probleme cheie 
 Insuficiența tehnologiilor de cultură pentru 

diminuarea impactului negativ al schimbărilor 
climatice. 

 Valorificarea insuficientă a potenţialului de 
producere în sectorul horticol. 

 Ponderea mare a suprafeţelor de plantaţii 
pomicole cu termenul de exploatare depăşit. 

 Insuficienţa materialului săditor autohton de 
calitate, inclusiv devirusat.  

A. Acţiuni curente 
 Stimularea investițiilor pentru procurarea tehnicii 
și utilajului agricol, precum și a echipamentului 
de irigare (pct. 163 al Planului de acţiuni al 
Guvernului pentru anii 2012-2015”). 

 Creditarea producătorilor agricoli cu elemente de 
grant în cadrul RISP II. 

 Stimularea creditării producătorilor agricoli de 
către băncile comerciale și instituțiile financiare 
nebancare (pct. 163 al Planului de acţiuni al 

668610,4 
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150 000,0 
 
 
 
 

 
 

50 000,0 
 

504719,7 
 

150 000,0 
 
 
 
 
 
 

50 000,0 
 

 Atingerea productivităţii 
culturilor cerealiere de 3,5 t/ha în 
anul 2015. 

 Numărul beneficiarilor de 
subvenții la procurarea tehnicii 
agricole. 

 Creşterea productivităţii către 
2015 până la 5,5 t/ha la fructe, 11 
t/ha la legume și cucurbitacee și 
12 t/ha la cartof. 

 Creşterea ponderii producţiei 
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Probleme-cheie/politici 

 
Acţiuni prioritare de politică 

Costurile acţiunilor pe ani (mii lei )  
Indicatorii de monitorizare 2013 2014 2015 

 Infrastructură insuficientă de post-recoltare. 
 Asigurarea insuficientă a pieței interne cu 

producție legumicolă autohtonă în perioada 
noiembrie–mai și ponderea înaltă a legumelor 
importate. 

 Fragmentarea excesivă a terenurilor agricole 
 Lipsa durabilității unui sistem de consultanţă în 

agricultură şi industria alimentară. 
 Gradul înalt de răspândire a dăunătorilor cu 

dezvoltare în masă. 
 
B. Obiective de politică pe termen mediu 

 
 Sporirea productivităţii culturilor agricole. 
 Creşterea ponderii producţiei de mere exportate 

de la 35% în 2012 la 45% din volumul recoltei 
globale către anul 2015.  

 Înfiinţarea anuală a 5300 ha plantaţii tinere în 
paralel cu defrişarea celor vechi. 

 Casarea şi defrişarea a circa 15 000 ha plantaţii 
pomicole cu termenul depăşit până în 2015. 

 Producerea materialului săditor fructifer devirusat 
în proporţie de 20% din volumul total al 
materialului săditor către 2015.  

 Crearea Centrului Agroalimentar național și a 3 
piețe agricole locale către 2015. 

 Reducerea importurilor de legume în anul 2015 
până la nivelul de 50 000 tone (30 mil USD) 
comparativ cu 66 mii t (38,5 mil USD) în anul 
2012.  

 Mărirea suprafeţei medii a exploataţiilor agricole. 
 Asigurarea durabilităţii sistemului de consultanţă 

în agricultură, prin finanţare a 100 % a activităţi 
din bugetul de stat în parteneriat cu donatorii. 

 Monitorizarea şi combaterea răspândirii 
dăunătorilor cu dezvoltare în masă pe 100 % făşii 
verzi de a lungul traseelor naţionale şi tratarea a 
70 % fîşii forestiere adiacente traseelor naţionale 
infestate până în anul 2015. 

Guvernului pentru anii 2012-2015”). 
 Stimularea mecanismului de asigurare a riscurilor 

în agricultură (pct. 163 al Planului de acţiuni al 
Guvernului pentru anii 2012-2015”). 

 Crearea, omologarea și menținerea fondului 
genetic  

 Subvenționarea investițiilor pentru înființarea 
plantațiilor multianuale (pct. 163 al Planului de 
acţiuni al Guvernului pentru anii 2012-2015”). 

 Subvenționarea investițiilor pentru producerea 
legumelor pe teren protejat (pct. 163 al Planului de 
acţiuni al Guvernului pentru anii 2012-2015”). 

 Plantarea livezilor noi și defrișarea plantațiilor cu 
termenul de exploatare depășit. 

 Prestarea serviciilor de consultanță rurală în 
localitățile Republicii Moldova (HG 486 din 
04.07.2012 „Cu privire la aprobarea Strategiei de 
dezvoltare a serviciilor de extensiune rurală pentru 
anii 2012-2022”) 

 Stimularea investițiilor în dezvoltarea 
infrastructurii post-recoltare și procesare (pct. 163 
al Planului de acţiuni al Guvernului pentru anii 2012-
2015”).  

 Promovarea producerii legumelor pe teren 
protejat, în vederea producerii acestora în 
perioada extra-sezon (pct. 163 al Planului de acţiuni 
al Guvernului pentru anii 2012-2015”). 

 Elaborarea proiectelor de consolidare / comasare 
a terenurilor agricole (pct. 164 al Planului de acţiuni 
al Guvernului pentru anii 2012-2015”). 

 Asigurarea tratamentelor fitosanitare întru 
combaterea dăunătorilor. 

 Monitorizarea continuă a apariţiei şi răspândirii 
dăunătorilor pe suprafeţele agricole. 

 Examinarea şi autorizarea subvenţiilor în 
agricultură.  

B. Acţiuni ce duc la o utilizare mai eficace şi 
eficientă a resurselor  

 Implementarea tehnologiilor moderne, cu consum 
redus de energie (conservative), pentru 
întreţinerea unui nivel agrotehnic optim de 
cultivare a plantelor agricole (pct. 152 al Planului 
de acţiuni al Guvernului pentru anii 2012-2015”). 
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exportate până la 45% în 2015 în 
raport cu volumul recoltei globale  

 Plantarea anuală a 5300 ha livezi 
și defrişarea a 15000 ha livezi cu 
termenul depășit în anii 2013-
2015. 

 20% de material săditor devirusat 
din volumul total al producţiei 
autohtone, către 2015 

 Centrul Agroalimentar Național 
și 3 piețe agricole regionale 
create și funcționale către 2015. 

 Importurile anuale de legume 
reduse până la nivelul de 50 000 
tone (30 mil USD) către anul 
2015. 

 Mărirea suprafeței medii a 
exploatațiilor agricole de la 1,3 ha 
în 2012 la 1,35 ha în 2015.  

 Gradul de acoperire a 
producătorilor agricoli cu servicii 
de consultanţă va crește de la 
40% din localitățile rurale ale 
Republicii Moldova în anul 2013 
la 45% în anul 2015. 

 Monitorizarea apariţiei şi 
răspândirii dăunătorilor pe 100 % 
făşii verzi de a lungul traseelor 
naţionale și pe 20 % din 
suprafeţele agricole până în anul 
2015. 

 Tratarea a 70 % fâşii forestiere 
adiacente traseelor naţionale 
infestate. 
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Probleme-cheie/politici 

 
Acţiuni prioritare de politică 

Costurile acţiunilor pe ani (mii lei )  
Indicatorii de monitorizare 2013 2014 2015 

 Reducerea preţurilor de cost a producţiei agricole 
prin promovarea şi implementarea în producţie a 
varietăţilor de productivitate înaltă şi cu rezistenţă 
genetică sporită la factorii de climă şi agenţi 
fitopatogeni. 

C. Acţiuni nou identificate pentru anii 2013-2015 
 Implementarea proiectelor „Agricultura 

competitivă ”. 
 Implementarea schemelor de grant EMPARD. 
 Implementarea normelor salariale noi, prevăzute 

de legislaţie pentru angajaţii din sector. 

 
 
 
 
 
 

42100,0 
 

46877,4 
 

3,2 

 
 
 
 
 
 

39810,0 
 
 
 

302,2 

 
 
 
 
 
 

52790,0 
 
 
 

818,6 

Total pe subprogram  756535,8 567390,7 591145,1  

Subprogramul 1.3. "Reproducţia, creşterea şi sănătatea animalelor" include o serie de măsuri privind dezvoltarea sectorului zootehnic: creşterea animalelor, inclusiv a celor de rasă, 
implementarea tehnologiilor moderne de întreţinere, nutriţie şi reproducţie a animalelor, utilizarea resurselor genetice cu un potenţial înalt de productivitate, măsuri epizootice de asigurare a 
sănătăţii animalelor. Aceste măsuri sunt realizate de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, Centrul Republican de Diagnostică Veterinară.  

Scopul acestui subprogram este reducerea riscului de îmbolnăvire a animalelor şi infectare a populaţiei. Ca obiective a acestui program sint: ameliorarea situaţiei privind resursele genetice 
animale, sporirea eficacităţii reproducţiei animalelor şi productivităţii lor, eficientizarea controlului de stat asupra activităţii în zootehnie, protecţia de boli comune omului şi animalelor şi 
menţinerea unei stări epizootice la nivelul cerut de către organismele internaţionale. 

În domeniul producţiei animaliere 
A. Probleme cheie 
 Asigurarea insuficientă a pieţei interne cu 

producţie autohtonă de origine animalieră. 
 Baza tehnico-materială învechită a fermelor 

zootehnice  
 Ponderea insuficientă a animalelor de prăsilă în 

şeptel. 
 Riscul de contaminare a bolilor comune pentru 

om şi animale (zoonoze). 
B. Obiective de politică pe termen mediu 
  Asigurarea pieţei interne cu producţie de origine 

animală competitivă după preţ şi calitate  
 Reabilitarea anuală a 5% din fermele existente.  
  Ponderea însămânțărilor artificiale să ajungă la 

50% către anul 2015, inclusiv : bovine- 60%, 
porcine- 20%, ovine- 10%. 

  Încurajarea crescătorilor de animale la înfiinţarea 
fermelor zootehnice de prăsilă  

 Reducerea riscului de îmbolnăvire a animalelor şi 
infectarea populaţiei. 

A. Probleme cheie 
 Stimularea investiţiilor în renovarea tehnologică a 

fermelor zootehnice (pct. 163 al Planului de acţiuni 
al Guvernului pentru anii 2012-2015”). 

 Implementarea tehnologiilor moderne de obţinere 
a producţiei de origine animală. 

 Stimularea procurării animalelor de prăsilă şi 
menţinerea fondului genetic (pct. 163 al Planului de 
acţiuni al Guvernului pentru anii 2012-2015”). 

 Ameliorarea capacităţilor genetice ale efectivelor 
de animale (pct. 16. III HG nr. 282 din 11.03.2008 
„Cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de 
dezvoltare durabilă a complexului agroindustrial al 
Republicii Moldova (2008-2015)”. 

 Reproducerea animalelor prin aplicarea metodei 
moderne de însămânţare artificială (pct. 16. III HG 
nr. 282 din 11.03.2008 „Cu privire la aprobarea 
Strategiei naţionale de dezvoltare durabilă a 
complexului agroindustrial al Republicii Moldova 
(2008-2015)”. 

 Imunizarea animalelor contra bolilor cu grad 
sporit de contaminare. 
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 Majorarea volumelor de 
producţie de carne, lapte, ouă cu 
5 % anual. 

 Majorarea productivităţii vacilor 
cu 10% în perioada 2013-2015. 

 Numărul fermelor zootehnice 
renovate. 

 Ponderea însămânțărilor 
artificiale a bovinelor – 50% 
către anul 2015.  

 150 mii doze de material seminal 
colectate anual începând cu anul 
2015. 

 Cota animalelor de prăsilă în 
şeptel - 5% către anul 2015. 

 Numărul taurilor întreținuți la 
elever – 20 capete către anul 
2015. 

 Vaccinarea a 100 % animale din 
sectorul asociat şi privat în 
perioada anilor 2013-2015. 
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Probleme-cheie/politici 

 
Acţiuni prioritare de politică 

Costurile acţiunilor pe ani (mii lei )  
Indicatorii de monitorizare 2013 2014 2015 

 Monitorizarea bolilor infecţioase la animalele şi 
păsările domestice şi sălbatice. 

 Asigurarea funcţionalităţii ÎS ,,Centrul 
Republican pentru Ameliorarea şi Reproducţia 
Animalelor. 

 Renovarea încăperilor tehnice a ÎS ,,At-Prolin”. 
B. Acţiuni ce duc la o utilizare mai eficace şi 

eficientă a resurselor  
 Reducerea preţurilor de cost a producţiei agricole 

prin promovarea şi implementarea în producţie a 
tehnologiilor moderne de reproducţie 
(însămânţarea artificială, monta dirijată, transfer 
de embrioni), de nutriţie, de întreţinere a 
animalelor şi utilizarea resurselor genetice cu un 
potenţial înalt de productivitate. 

 Supravegherea calității 
preparatelor farmaceutice. 

 Nivelul de diagnosticare prin 
efectuarea controlului bolilor 
infecţioase la animale. 

 Nivelul controlului, înregistrării 
și încercării medicamentelor de 
uz veterinar. 

 Nivelul respectării cerinţelor 
sanitar-veterinare privind 
ocrotirea bunăstării şi sănătăţii 
animalelor şi protecţia mediului 
ambiant. 

 

Total pe subprogram  52303,2 52395,5 52485,7  

Subprogramul 1.4. "Dezvoltarea durabilă a sectorului vitivinicol" include Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Producţiei Alcoolice, Centrul Naţional de Verificare a Calităţii 
Producţiei Alcoolice, Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură, Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizare a Programului de Restructurare a Sectorului Viti -vinicol, 
instituii care contribuie la dezvoltarea echilibrată şi sustenabilă a sectorului vitivinicol. 
 Subprogramul are drept scop restructurarea şi modernizarea sectorului vitivinicol prin perfecţionarea sistemului de management a ramurii, implementarea tehnologiilor avansate de producere 
a materialului săditor viticol, strugurilor şi vinurilor, sporirea calităţii şi competitivităţii producţiei vitivinicole, dezvoltarea segmentelor lanţului valoric pentru produsele vitivinicole, creşterea 
exporturilor şi consumului de vinuri naturale pe piaţa internă şi sporirea eficienţei economice a producţiei de struguri şi vinuri. 
A. Probleme cheie 
 Lipsa unei autorităţi publice responsabile de 

implementarea politicilor de dezvoltare a ramurii 
şi inexistenţa unui sistem informaţional a 
plantaţiilor viticole. 

 Volum insuficient de producţie omogenă de 
struguri, destinată exportului şi procesării. 

 Posibilităţi reduse ale întreprinderilor din sectorul 
vitivinicol în efectuarea investiţiilor capitale 
pentru modernizarea tehnologică. 

 Deficienţe în organizarea exportului de produse 
vitivinicole. 

B. Obiective de politică pe termen mediu 
  Crearea Oficiului Naţional al Viei şi Vinului şi 

instituirea sistemului informaţional pentru 
sectorul vitivinicol. 

 Înfiinţarea plantaţiilor viticole moderne. 
 Sporirea volumului de producere a materialului 

A. Acţiuni curente 
 Extinderea plantaţiilor moderne cu soiuri pentru 

masă (pct. 1. VIII al HG nr. 282 din 11.03.2008 „Cu 
privire la aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare 
durabilă a complexului agroindustrial al Republicii 
Moldova (2008-2015)”. 

 Implementarea tehnologiilor inovative de 
cultivare a strugurilor şi de fabricare a vinurilor. 

 Încurajarea producătorilor de material săditor 
viticol la înfiinţarea plantaţiilor-mamă de 
categorie biologică „Bază”. 

 Fondarea modulelor de plantaţii viticole destinate 
producţiei industriale a strugurilor de masă pentru 
export şi celor pentru vin. 

 Subvenţionarea investiţiilor pentru înfiinţarea 
plantaţiilor de vie (pct. 163 al Planului de acţiuni al 
Guvernului pentru anii 2012-2015”). 

 Înregistrarea şi protejarea mărcilor proprietatea 
statului (pct. 146 HG al Planului de acţiuni al 
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 Oficiul Naţional al Viei şi 
Vinului funcțional în 2013. 

  Majorarea suprafeţelor 
plantaţiilor viticole moderne 
până la 3500 ha către anul 2014. 

 Sporirea către anul 2015 a 
volumului de producere a 
materialului săditor viticol 
devirusat ( cca 7,5 mil. viţe) şi 
micşorarea importului acestuia 
(cca 0,5 mil. viţe). 

 Numărul de beneficiari de 
subvenţii. 

 Numărul de beneficiari şi 
volumul de investiţii în cadrul 
proiectului nominalizat. 

 Către anul 2015 cca. 50% de 
întreprinderi vinicole certificate 
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Probleme-cheie/politici 

 
Acţiuni prioritare de politică 

Costurile acţiunilor pe ani (mii lei )  
Indicatorii de monitorizare 2013 2014 2015 

săditor viticol devirusat şi micşorarea importului 
acestuia. 

 Sporirea investiţiilor capitale în modernizarea 
întreprinderilor vitivinicole. 

 Diversificarea pieţelor de export şi creşterea 
ponderii de exporturi a vinurilor pe piaţa UE. 

Guvernului pentru anii 2012-2015”). 
  Optimizarea, menţinerea şi perfecţionarea 

fondului genetic viticol. 
 Extinderea suprafețelor viticole irigate (pct. 4. VIII 

HG nr. 282 din 11.03.2008 „Cu privire la aprobarea 
Strategiei naţionale de dezvoltare durabilă a 
complexului agroindustrial al Republicii Moldova 
(2008-2015)”. 

 Crearea infrastructurii de post-recoltare a 
strugurilor.  

 Implementarea în cadrul Proiectului „Programul 
de restructurare a sectorului vitivinicol” a 
activităţilor:  

- Restructurarea sectorului vitivinicol şi a 
industriilor conexe şi promovarea producerii 
vinului cu denumire de origine protejată şi 
indicaţie geografică protejată;  

- Diversificarea pieţelor de desfacere prin 
asigurarea autenticităţii producţiei vinicole 
fabricate. 

 Implementarea sistemelor de management al 
calităţii în întreprinderile vitivinicole (pct. 3. IV HG 
nr. 282 din 11.03.2008 „Cu privire la aprobarea 
Strategiei naţionale de dezvoltare durabilă a 
complexului agroindustrial al Republicii Moldova 
(2008-2015)”. 

 Promovarea vinurilor moldoveneşti pe pieţele 
externe şi pe piaţa internă . 
B. Acţiuni ce duc la o utilizare mai eficace şi 

eficientă a resurselor 
 Extinderea activităţilor de implementare a 

sistemelor de management al calităţii producţiei 
vitivinicole (pct. 3. IV HG nr. 282 din 11.03.2008 „Cu 
privire la aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare 
durabilă a complexului agroindustrial al Republicii 
Moldova (2008-2015)”. 

C. Acţiuni noi identificate pentru anii 2013-2015 
 Crearea Oficiului Naţional al Viei şi Vinului şi 

asigurarea funcţionării eficiente a acestuia (pct. 
147 al Planului de acţiuni al Guvernului pentru anii 
2012-2015”). 
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conform ISO 9000 şi HACCP  
  Creşterea către anul 2015 a 

ponderii exportului de produse 
vinicole pe piaţa UE până la 
15%.  

Total pe subprogram  145649,2 392604,5 322367,4 
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Probleme-cheie/politici 

 
Acţiuni prioritare de politică 

Costurile acţiunilor pe ani (mii lei )  
Indicatorii de monitorizare 2013 2014 2015 

Programul II "SECURITATEA ALIMENTARĂ" Programul include activitatăţi ce ţin de ce ţin de control  sanitar veterinar, controlul radiologic, supravegherea fitosanitară, 
supravegherea respectării metodelor, tehnologiilor şi materiei prime folosite la fabricarea alcoolului etilic, producţiei alcoolice şi berii precum şi identificarea şi înregistrarea animalelor şi a 
mişcărilor lor. Programul este realizate de către Centrul Republican pentru Controlul Radiologic - activităţile ce ţin de control radiologic; Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Producţiei 
Alcoolice - respectarea calităţii producţiei vinicole; Agenţia Națională pentru Siguranța Alimentelor (care a fost reorganizată în baza  Inspectoratului General de Supraveghere Fitosanitară şi 
Control Semincer și Agenției Naționale pentru Siguranță Alimentelor) și Centrul Republican de Diagnostică Veterinară. 

Scopul acestui program este implementarea politicilor în domeniul sporirii calităţii produselor agroalimentare şi siguranţei alimentelor pe parcursul întregului lanţ valoric. Obiectivele 
programului sint: consolidarea capacităţilor de diagnosticare a animalelor, monitorizarea continuă a apariţiei şi răspândirii dăunătorilor, asigurarea trasabilităţii animalelor, monitorizarea 
fabricării, stocării şi comercializării alcoolului etilic producţiei alcoolice şi a berii, asigurarea siguranţei radiologice al terenurilor agricole şi al producţiei de origine vegetală. 

În domeniul siguranţei alimentelor 
A. Probleme cheie 
 Capacități limitate de diagnosticare a animalelor 

la Campilobacterioză, Listerioză, Salmoneloză, 
Tricheneloza, Echinococoză, Eschirechia Coli, 
Influența Aviară, ESB, Botulism, Leptospiroza, 
Antrax. 

 Capacități limitate de diagnosticare și eradicare a 
Rabiei în efectivul de animale domestice şi în 
fauna sălbatică.  

 Capacităţi limitate de clasificare a efectivelor de 
animale din specia bovină după statusul de 
sănătate cu privire la Bruceloză, Leucoză şi 
Tuberculoză. 

 Insuficienţa sistemului de control sanitar 
veterinar la frontierele de stat necesară pentru 
asigurarea siguranţei importurilor de origine 
animală. 

 Dispersarea instituţiilor de control sanitar 
veterinar şi fitosanitar.  

 Asigurarea insuficientă a inofensivităţii 
producţiei vegetale. 

 Controlul inadecvat a surselor de poluare. 
 Insuficienţa capacităţilor funcţionale a organului 

de control în domeniul fitosanitar. 
B.Obiective de politică pe termen mediu 
 Consolidarea capacităţilor de diagnosticare a 

animalelor prin ajustarea şi renovarea a 4 
laboratoare pentru sănătatea animalelor şi a 3 
laboratoare pentru siguranţa produselor de 
origine animală către anul 2015. 

 Consolidarea capacităţilor de diagnosticare a 
rabiei prin dotarea a 2 laboratoare zonale către 

A. Acţiuni curente 
 Fortificarea activității Agenției Naționale pentru 

Siguranță Alimentelor (pct. 156 din Planul de 
acţiuni al Guvernului pentru anii 2012-2015”). 

 Monitorizarea îndeplinirii regulilor privind 
criteriile microbiologice şi a altor agenţi patogeni 
pentru produsele alimentare. ex: Salmonella, E. 
Coli, L. monocytogenes etc. în carne, lapte, ouă 
etc. (pct. 3.5 HG nr. 747 din 03.10.11 „Cu privire 
la aprobarea Strategiei în domeniul siguranței 
alimentelor în Republica moldova pentru anii 
2011-2015”). 

 Realizarea planului de monitorizare a reziduurilor 
în produsele de origine animală  

 Dotarea tehnico-materială a 4 posturi de control 
sanitar veterinar de frontieră și reorganizarea a 3 
posturi interne până în anul 2015 (pct. 3.2 HG nr. 
747 din 03.10.11 „Cu privire la aprobarea 
Strategiei în domeniul siguranței alimentelor în 
Republica moldova pentru anii 2011-2015”) 

 Implementarea Programului naţional de control al 
reziduurilor de pesticide şi nitraţi în producţia de 
origine vegetală.  

 Întărirea capacităţilor laboratoarelor de producţie 
a mijloacelor biologice de protecţie a plantelor 
(pct. 3.4 HG nr. 747 din 03.10.11 „Cu privire la 
aprobarea Strategiei în domeniul siguranței 
alimentelor în Republica moldova pentru anii 
2011-2015”). 

 Lucrări de întreţinere şi gestionare a poligonului 
de înhumare a pesticidelor din s. Cişmichioi, r-nul 
Vulcăneşti, inclusiv asigurarea lui cu pază non-
stop 

144407,0 
 

128250,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

153,21 
 
 

154640,6 
 

136762,1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

150,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

155,15 
 
 

150705,8 
 

149532,6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

150,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

157,04 
 
 

 4 laboratoare pentru sănătatea 
animalelor şi 3 laboratoare pentru 
siguranţa produselor de origine 
animală ajustate şi renovate către 
anul 2015. 

 2 seturi de echipamente, 
diagnostică de laborator şi 
vaccinuri procurate în anul 2013. 

 6 specialişti din cadrul 
personalului de laborator 
instruite in 2013. 

 100% din efectivul de bovine 
acoperit cu procedura de 
diagnosticare şi clasificare după 
statusul de sănătate cu privire la 
bruceloză, leucoză şi tuberculoză 
în anii 2013-2015. 

 4 posturi de control sanitar 
veterinar la frontieră dotate şi 3 
posturi interne reorganizate până 
în anul 2015. 

 Agenţia de Siguranţă Alimentară 
creată şi funcţională în anul 
2013. 

 Faza pilot de monitorizare a 
inofensivităţii producţiei vegetale 
implementată către anul 2015. 

 200 de probe prelevate şi 
analizate în laborator.  

 Laboratoarele din Soroca şi 
Cahul asigurate cu utilaj necesar 
către anul 2015.  

 37 seturi de utilaj specializat, 
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Probleme-cheie/politici 

 
Acţiuni prioritare de politică 

Costurile acţiunilor pe ani (mii lei )  
Indicatorii de monitorizare 2013 2014 2015 

anul 2013. 
 Acoperirea integrală (100%) a şeptelului de 

bovine cu procedura de diagnosticare şi 
clasificare după statusul de sănătate cu privire la 
bruceloză, leucoză şi tuberculoză către anul 2015. 

 Reorganizarea structurii de control sanitar 
veterinar la frontierele de stat. 

 Implementarea fazei pilot de monitorizare a 
inofensivităţii producţiei vegetale în 15 raioane 
ale republicii către anul 2015. 

 Asigurarea cu utilaj a 2 laboratoare în Soroca şi 
Cahul până în anul 2015. 

 Întărirea capacităţilor de management al 
poligonului din s. Cişmichioi. 

 Monitorizarea continuă a apariţiei şi răspândirii 
dăunătorilor pe 20 % din suprafeţele agricole 
până în anul 2015. 

 Întărirea capacităţilor serviciului monitoring 
fitosanitar. 

 Elaborarea sistemului de alertă referitor la 
siguranţa produselor alimentare, inclusiv 
accesarea Sistemului Rapid de Alertă pentru 
Alimente şi Furaje al UE (SRAAF) şi instruirea a 
50 specialişti din cadrul organului de control 
fitosanitar în anul 2013. 

 Asigurarea organului de control fitosanitar cu 
utilaj specializat şi sistem informaţional 
computerizat în anul 2014. 

 Crearea unui sistem informaţional, inclusiv a 
registrului exportatorilor, importatorilor şi 
producătorilor agricoli şi evidenţa procedurilor 
fitosanitare de import-export în anul 2014. 

 Construcţia, amenajarea şi înzestrarea cu 
echipamentul necesar a 4 terminale către anul 
2015. 

 Asigurarea organului de control fitosanitar cu 
uniforma şi echipamentul specializat în anul 
2013. 

 Întocmirea Caietului de sarcini pentru crearea 
Sistemului Informaţional (pct. 154 din Planul de 
acţiuni al Guvernului pentru anii 2012-2015”). 

 Construirea la punctele de trecere a frontierei de 
stat a terminalelor mixte în vederea intensificării 
controlului fitosanitar (pct. 3.1 HG nr. 747 din 
03.10.11 „Cu privire la aprobarea Strategiei în 
domeniul siguranței alimentelor în Republica 
moldova pentru anii 2011-2015”). 

 Asigurarea subdiviziunilor teritoriale din 
domeniul carantinei fitosanitare cu echipament 
necesar şi uniformă după modelul stabilita de 
Guvern (pct. 154 din Planul de acţiuni al 
Guvernului pentru anii 2012-2015”). 

B. Acţiuni ce duc la o utilizare mai eficace 
şi eficientă a resurselor 

 Optimizarea termenelor de vaccinare în 
dependenţă de vârstă şi specie. 

C. Acţiuni noi identificate pentru anii 
2013-2015 

 Implementarea normelor salariale noi, prevăzute 
de legislaţie pentru angajaţii din sector. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1229,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6155,2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16837,6 

procurat şi funcţional în anul 
2014. 

 Sistem SRAAF funcţional în anul 
2013. 

 Sisteme Informaţionale, inclusiv 
Registrul exportatorilor, 
importatorilor şi producătorilor 
create şi funcţionale în anul 
2014. 

 4 terminale de frontieră 
construite, dotate şi funcţionale 
în anul 2015. 

 37 seturi de utilaj specializat 
procurat şi funcţional în anul 
2014.  

 100 uniforme pentru inspectorii 
fitosanitari procurate in anul 
2013. 

În domeniul de implementarea sistemului de 
identificare şi trasabilitate a animalelor  

A. Probleme cheie 

A. Acţiuni curente 
 Implementarea Programului strategic de 

modernizare tehnologică a guvernării întru 

9 815,9 9 909,7 10 010,8  Echipamentul TI și mijloacele de 
identificare la nivel central și 
local reînnoite în proporție de 
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Probleme-cheie/politici 

 
Acţiuni prioritare de politică 

Costurile acţiunilor pe ani (mii lei )  
Indicatorii de monitorizare 2013 2014 2015 

 Echipamentul TI și mijloacele de identificare din 
cadrul Sistemului de identificare si trasabilitate a 
animalelor depășite la nivel central și teritorial. 

 Insuficiența de resurse umane pentru 
administrarea și asigurarea funcționalității 
Sistemului de identificare și trasabilitate a 
animalelor la nivel central și local.  

B. Obiective de politică pe termen mediu 
 Reînnoirea integrală (100%) a echipamentului TI 
și a mijloacelor de identificare din cadrul 
Sistemului de identificare si trasabilitate a 
animalelor la nivel central și local către 2015 și 
pregătirea sistemului pentru integrarea în 
sistemul de e-Transformare. 

 Asigurarea cu resurse umane prin angajarea a 
câte 2 operatori a Sistemelor Informaționale 
Automatizate în fiecare raion către 2015.  

realizarea e-agricultura. 
 Procurare de echipament și mijloace de 

identificare. 
 Asigurarea stocării și mentenanței sistemelor 

informaționale din sectorul agrar. 
 Integrarea resurselor informaționale agrare la 

resursele informaționale ale statului.  
 Gestionarea și oferirea informației necesare din 

registrele existente, în scopul eficientizării 
elaborării și implementării politicilor de 
dezvoltare în agricultură. 

 Recrutarea operatorilor pentru fiecare raion. 
B. Acţiuni ce duc la o utilizare mai eficace şi 
eficientă a resurselor 
  Nu se mai contractează 500 specialiști veterinari 

pentru prestarea serviciilor de crotaliere.  

33% anual cu reînnoirea integrală 
către 2015. 

 100 % din efectivul de animale 
identificate pe specii în perioada 
2013–2015. 

 Angajarea a 74 de operatori către 
2015 pentru a asigura 
implementarea Sistemelor 
Informaționale Automatizate în 
domeniul agrar.  

În domeniul supravegherii producţiei alcoolice 
Probleme cheie 

 Monitorizarea insuficientă a fabricării, stocării şi 
comercializării angro a alcoolului etilic, 
producţiei alcoolice şi a berii. 

 Trasabilitatea insuficientă a producţiei 
vitivinicole, alcoolice şi a berii. 

 Incapacitatea Inspectoratului de Stat pentru 
Supravegherea producției alcoolice de acoperire 
integrală a producției de vinuri cu indicație 
geografică și cu denumire de origine. 

 Produse alcoolice contrafăcute pe piața. 
 B. Obiective de politică pe termen mediu 
 Sporirea nivelului de calitate a producţiei 

vitivinicole, alcoolice şi a berii prin respectarea 
documentaţiei normativ-tehnologice din domeniu 
la 95% întreprinderi pentru fabricarea alcoolului 
etilic și a producției alcoolice până în 2015. 

 100% a producţiei vitivinicole, alcoolice şi a berii 
trasabile până în 2015.  

 Acoperire integrală (100%) a producției de vinuri 
cu indicație geografică și cu denumire de origine 
către 2015 prin angajarea a 3 unități suplimentare 
în cadrul Inspectoratului de Stat pentru 

A. Acţiuni curente 
 Supravegherea respectării metodelor, 

tehnologiilor și materiei prime folosite la 
fabricarea alcoolului etilic, producţiei alcoolice şi 
a berii. 

B. Acţiuni ce duc la o utilizare mai eficace 
şi eficientă a resurselor 
C. Acţiuni noi identificate pentru anii 
2013-2015 
 
 Implementarea normelor salariale noi, prevăzute 

de legislaţie pentru angajaţii din sector. 

763,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

830,3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

47,2 

942,8 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

130,0 

 95% din întreprinderile pentru 
fabricarea alcoolului etilic și 
producție alcoolice și a berii 
inspectate se conformează 
reglementărilor tehnice în 
domeniu până în 2015. 

 100% întreprinderi în domeniu 
duc evidența trasabilității în baza 
Registrelor din reglementările 
tehnice către 2015. 

 3 unități angajate suplimentar în 
2013 în cadrul Inspectoratului de 
Stat pentru supravegherea 
producției alcoolice. 

 Cota producției alcoolice 
contrafăcute identificată anual, 
începând cu 2013. 
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Probleme-cheie/politici 

 
Acţiuni prioritare de politică 

Costurile acţiunilor pe ani (mii lei )  
Indicatorii de monitorizare 2013 2014 2015 

supravegherea producției alcoolice. 
 Identificarea anuală, începând cu 2013, a ponderii 

producției alcoolice contrafăcute. 
În domeniul controlului radiologic  

A. Probleme cheie 
 Nivel insuficient de control radiologic a 

sectorului agroindustrial în vederea asigurării 
securității producției agroalimentare.  

 Capacități reduse de efectuare a controlului 
radiologic.  

B. Obiective de politică pe termen mediu 
 Sporirea controlului radiologic prin majorarea 

numărului de puncte de reper de la 6 în 2012 
până la 9 în 2015. 

 Îmbunătăţirea condiţiilor de activitate şi a dotării 
tehnice a laboratoarelor Reţelei Naţionale de 
Observare şi Control de Laborator prin 
procurarea: 
- unei unități de transport pentru efectuarea 
inspecției terenurilor agricole și a obiectelor de 
supraveghere radiologică . 
- reactivelor necesare pentru efectuarea a 60 de 
analize radiochimice în 2013 și a 100 analize în 
anul 2015. 

A. Acţiuni curente 
 Monitoringul radiologic al depunerilor 

atmosferice, al solului, terenurilor agricole şi a 
producţiei fitotehnice. 

 Asigurarea controlului ramural asupra protecţiei 
fizice şi siguranţei radiologice în instituţiile care 
utilizează şi păstrează surse de iradiere ionizată. 

 Controlul şi asigurarea metodologică a activităţii 
instituţiilor Reţelei Naţionale de Observare şi 
Control de Laborator. 

B. Acţiuni ce duc la o utilizare mai eficace 
şi eficientă a resurselor 

 Inventarierea utilajului radiologic în cadrul 
întreprinderilor şi organizaţiilor complexului 
agroindustrial. 

 Elaborarea măsurilor de gestionare a producerii 
agroalimentare în condiţiile de poluare 
radioactivă. 

C. Acţiuni noi identificate pentru anii 2013-
2015 

153,21 155,15 157,04  9 Puncte de control radiologic 
funcționale până în 2015. 

 O unitate de transport procurată 
și funcțională către 2013. 

 60 de analize de control 
radiologic efectuate în 2013, 80 
analize în 2014 și 100 analize în 
anul 2015.  

 Organizarea anuală a unui 
antrenament și a trei seminare de 
instruire a specialiștilor din 
cadrul instituţiilor Reţelei 
Naţionale de Observare şi 
Control de Laborator. 

 Efectuarea anuală inventarieri a 
utilajului radiologic în cadrul a 
10 întreprinderi şi instituții din 
complexului agroindustrial. 

 
 
 
 

Total pe program  156368,3 171690,7 178654,0  
Programul III "DEZVOLTAREA SECTORULUI FORESTIER NAŢIONAL” include activitatea Agenţiei de Stat ”Moldsilva” în vederea conservării şi diversităţii biologice a pădurii, 
extinderii suprafeţelor cu vegetaţie forestieră, paza ţi protecţia fondului forestier, folosirea raţională a resurselor forestiere şi altele.  
Scopul programului conservarea şi dezvoltarea resurselor forestiere și asigurarea dezvoltării durabile și funcționalității pădurii 
A. Probleme cheie 
 Gradul scăzut de împădurire a teritoriului ţării –

insuficient pentru menţinerea unui echilibrului 
ecologic constant. 

 Lipsa unui sistem informaţional de evidență a 
circulației masei lemnoase. 

 Tăierea ilicită de pădure. 
B. Obiective de politică pe termen mediu 
 Creșterea gradului de împădurire a teritoriului 

ţării de la 10,7% în 2012 la 13% în anul 2015. 
 Crearea şi implementarea sistemului 

informațional E-silvicultura către 2014. 

A. Acţiuni curente 
 Implementarea Programului de stat privind 

regenerarea şi împădurirea terenurilor fondului 
forestier.  

 Asigurarea eficientă a protecţiei şi pazei 
pădurilor.  

 Extinderea suprafeţelor acoperite cu vegetaţie 
forestieră.  

B.. Acţiuni ce duc la o utilizare mai eficace şi 
eficientă a resurselor 
 Elaborarea şi implementarea Programului de 

reconstrucţie ecologică a pădurilor. 

8905,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8905,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8905,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gradul de împădurire a 
teritoriului ţării - 13% în anul 
2015. 

 Sistem informațional E-
silvicultura creat și funcțional în 
2014. 

 Reducerea tăierilor ilicite de 
pădure până la cca. 2400 metri 
cubi în 2015 . 

 Gradul de plantare a fîșiilor 
forestiere către anul 2015 – 13,0 
%.  
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Probleme-cheie/politici 

 
Acţiuni prioritare de politică 

Costurile acţiunilor pe ani (mii lei )  
Indicatorii de monitorizare 2013 2014 2015 

 Reducerea tăierilor ilicite de pădure de la 4800 
metri cubi în anul 2012 până la 2400 metri cubi 
în anul 2015. 

C.Acţiuni noi identificate pentru anii 2013-2015 
 Constituirea şi implementarea Sistemului 

informaţional forestier. 

 
 

1000,0 

 
 

1000,0 

 
 

1000,0 

 Gradul de combatere a 
dăunătorilor 

 
Programul IV ”GOSPODĂRIA APELOR” – include 2 subprograme ”Gospodăria apelor” ( nu se atribuie sectorului în cauză și ține de domeniul aprovizionării cu apă și canalizare ) și 
Gestionarea sistemelor de irigare și desecare” care se administrează   prin Agenţia „Apele Moldovei” din subordinea Ministerului Mediului. Programul include activităţile de reglementare, 
control şi gestionare a resurselor de apă, întreţinerea construcţiilor de protecţie împotriva inundaţiilor, a construcţiilor hidrotehnice, ce ţin de instalarea și exploatarea sistemelor de irigare, a 
barajelor şi bazinelor de apă.  
Subprogramul 2. Gestionarea sistemului de irigare și desecare. 
 Scopul sub programului asigurarea protecției contra inundațiilor și asigurarea cu apă pentru irigare a economiei naționale, precum și desecarea terenurilor inindate 
A. Probleme cheie 
 Imperfecţiunea cadrului legislativ-normativ în 

domeniul gospodăririi apelor şi hidroamelioraţiei. 
 Infrastructura sistemelor de irigare, în special 

stații de pompare, depășită. 
 Posibilităţi de irigare limitate. 
 Pericol avansat de inundaţii din cauza stării 

avariate a barajelor, lacurilor de acumulare şi 
digurilor de protecţie. 

 Înnămolirea canalelor de desecare. 
B. Obiective de politică pe termen mediu 
 Majorarea suprafeţelor terenurilor agricole irigate 

până la 20 mii ha în 2013, 25 mii ha în 2014 și 30 
mii ha în 2015. 

 Reabilitarea sistemelor de irigare centralizate pe 
suprafața de 15,5 mii ha până în 2015. 

 Sporirea gradului de protecţie a localităţilor şi 
terenurilor agricole contra inundaţiilor prin 
repararea a 85 km diguri de protecţie și a 3 baraje 
la lacurile de acumulare către anul 2015. 

 

A. Acţiuni curente 
 Elaborarea şi implementarea actelor normative în 

domeniul gospodăririi apelor şi hidroamelioraţiei, 
protecţiei localităţilor şi terenurilor agricole 
împotriva inundaţiilor. 

 Întreţinerea şi reparația staţiilor de pompare.  
 Implementarea Programului de reabilitare a 11 

sisteme de irigare pe o suprafaţă de 15,5 mii ha 
prin intermediul programului "Compact". 

 Asigurarea protecției terenurilor agricole și 
localităților de inundații (pct.4 VI HG nr. 282 din 
11.03.2008 „Cu privire la aprobarea Strategiei 
naţionale de dezvoltare durabilă a complexului 
agroindustrial al Republicii Moldova (2008-
2015)”. 

 Curăţirea canalelor şi colectoarelor de drenaj (pct. 
3 VI HG nr. 282 din 11.03.2008 „Cu privire la 
aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare 
durabilă a complexului agroindustrial al 
Republicii Moldova (2008-2015)”. 

B..Acţiuni ce duc la o utilizare mai eficace şi 
eficientă a resurselor 
 Reparaţia barajelor lacurilor de acumulare de 

folosinţă complexă. 
C. Acţiuni noi identificate pentru anii 2013-
2015 

 

363808,4 
 
 
 
 

12972,5 
 

    350835,9 

336018,0 
 
 
 
 

12972,5 
 

323045,5 

293306,6 
 
 
 
 

12972,5 
 

280334,1 

 27 acte normative elaborate către 
anul 2015.  

 Serviciu de exploatare a digurilor 
funcţional în 7 întreprinderi 
subordonate Agenției „Apele 
Moldovei”. 

 Numărul staţiilor de pompare 
întreţinute/ reparate - 61 în 2013 
şi 70 în anii 2014-2015. 

 Creşterea suprafeței terenurilor 
agricole irigate cu 20 mii ha în 
2013, cu 25 mii ha în 2014, și cu 
30 mii ha în 2015. 

 11 sisteme de irigare reabilitate 
pe o suprafaţă de 15,5 mii ha 
până în anul 2015. 

 

Total pe program  363808,4 336018,0 293306,6  
 

 
 
 



 

 - 12 -  

4. Distribuirea alocărilor de mijloace financiare pe programe de cheltuieli în cadrul domeniului agriculturii, gospodăriei silvice şi gospodăriei apelor, pe anii  2011-2015 

Denumirea programului Total cheltuieli publice (mii.lei) Prognoza (mii.lei) Ponderea fiecărui program în suma 
totală a cheltuielilor din sector (%) 

  2011 executat 2012 aprobat  2013 2014 2015 2013 2014 2015 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Programul I  „Dezvoltarea agriculturii” 730905,4 794241,8 992563,1 1050849,2 1007199,6 65,1 67,0 67,6 
Subprogramul 1.1 " Elaborare a politicii şi managmentul în 
domeniul agriculturii"  25071,9 29479.6 38074,9 38458,5 41201,4 3,8 3,7 4,1 

Subprogramul 1. 2." Dezvoltarea durabilă a sectoarelor 
fitotehnie, horticultură, 592062,6 591279,7 756535,8 567390,7 591145,1 76,2 54,0 58,7 

Domeniul protejării terenurilor agricole contra căderii de 
grindină 51308,9 54803,4 76348,1 69475,4 74670,9 10,1 12,2 12,6 

Domeniul supravegherii fitosanitare și control semincer 25579,4 32327,3          
Domeniul testării soiurilor de plante 7778,1 11077,8 11577,3 11653,5 11754,5 1,5 2,1 2,0 

Domeniul susţinerii producerii vegetale 508672,8 493071,2 668610,4 486261,8 504719,7 88,4 85,7 85,4 
Subprogramul 1. 3 "Reproducţia, creşterea şi sănătatea 
animalelor"  113770,9 171438,4 52303,2 52395,5 52485,7 5,3 5,0 5,2 

Subprogramul 1.4 ”Dezvoltarea durabilă a viticulturii”   2044,1 145649,2 392604,5 322367,4 14,7 37,4 32,0 

Programul II "Securitatea alimentară" 14622,6 13956,3 156368,3 171690,7 178654,0 10,4 10,9 12,0 
Domeniul siguranței alimentelor     128250,5 136762,1 149532,6 82,3 79,7 83,7 

Domeniul identificării și trasabilității animalelor  10122,0 9600,0 9815,9 9909,7 10010,8 6,2 5,8 5,6 

Programul III "Dezvoltarea sectorului forestier naţional". 10518,4 12087,1 9905,0 9905,0 9905,0 0,6 0,6 0,7 

Programul IV „Gospodăria apelor”  87416,5 176622,8 363808,4 336018,0 293306,6 23,9 21,4 19,7 
TOTAL  pe sector 843462,9 996908,0 1522644,8 1568462,9 1489065,2 100,0 100,0 100,0 
Finanţat de la:                 
Bugetul de stat, total  824887,3 976610,3 1500522,9 1545930,8 1464666,0 98,5 98,6 98,4 
inclusiv:              
     cheltuieli de bază 610943,7 659646,8 730496,8 698835,6 712819,0 48,8 45.2 48.7 
   fonduri şi mijloace speciale 35761,9 40867,6 40867,6 40867,6 40867,6 2,7 2,6 2,8 
     proeicte investiţionale finanţate din surse externe 178181,6 276095,9 729158,5 806227,6 710979,4 48.5 52.2 48.5 
Bugetele unităţilor administrativ - teritoriale 18575,6 20297,7 22121,9 22532,1 24399,2 1,5 1,4 1,6 
TOTAL  pe sector 843462,9 996908,0 1522644,8 1568462,9 1489065,2 100,0 100,0 100,0 

Preşedintele grupului  de lucru responsabil de elaborarea strategiei sectoriale   - Viorel GUTU, viceministru, Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare   
 

 


